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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุกาบังรังสี จากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ที่มีสมบัติเชิงกล สมบัติ
ทางกายภาพ และสมบัติการป้ องกันรังสี เอ็กซ์และรังสี แกมมาที่ดี โดยใช้ยางธรรมชาติ เกรด STR 5L ผสมร่ วมกับสารทา
ให้เกิดฟอง 2 ชนิ ด คือ เอโซไดคาร์ โบนาไมด์ (Azodicarbonamide, ADC) และ ออกซี บิสเบนซี นซัลโฟนิ ลไฮดราไซด์
(Oxybis (benzene sulfonyl) hydrazide, OBSH) ที่ปริ มาณ 0, 8 และ 16 phr และมีการผสมสารบิสมัทออกไซด์ (Bi2O3) ที่
ปริ มาณ 0, 100, 300 และ 500 phr ผลการศึกษาพบว่า การเติมสารทาให้เกิดฟองส่งผลทาให้สมบัติการกาบังรังสี สมบัติ
เชิ งกลโดยรวมและความหนาแน่ นของวัสดุ ลดลง แต่เมื่อเติ มสารบิ สมัทออกไซด์ในปริ มาณที่ เพิ่มขึ้ น พบว่าวัสดุ มี
ความสามารถในการกาบังรังสี ความหนาแน่ นและมีค่าความแข็งของวัสดุสูงขึ้น แต่เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างวัสดุเชิ ง
ประกอบยางธรรมชาติที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองทั้ง 2 ชนิด พบว่า การเติมสารทาให้เกิดฟองชนิ ด ADC ส่ งผลทาให้
มีสมบัติโดยรวมดีกว่าวัสดุที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองชนิด OBSH ซึ่งผลงานวิจยั นี้ สามารถนาไปพัฒนาเพื่อผลิตเป็ น
วัสดุป้องกันรังสี ส่วนบุคคลสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานได้
ABSTRACT
This work aimed to develop a radiation shielding materials based on natural rubber (NR) composites that
have good mechanical, physical, and X-ray/gamma ray shielding properties. This work used natural rubber (STR 5L)
mixed with a blowing agent, either Azodicarbonamide (ADC) or Oxybis (benzene sulfonyl) hydrazide (OBSH) at the
contents of 0, 8, 16 phr with the addition of bismuth oxide (Bi2O3) at contents of 0, 100, 300, 500 phr, respectively.
The results indicated that the addition of blowing agents led to the reductions in X-ray/gamma shielding, overall
mechanical, and density properties, while the addition of Bi2O3 resulted in the increases of X-ray/gamma shielding,
density, and hardness properties. When comparing effects of different blowing agent’s types, the results showed that
the addition of ADC resulted in better overall properties than OBSH. In conclusion, the overall results indicated that
the developed materials have great potential to be used as a personal radiation shielding device for personnel.
คาสาคัญ: ยางธรรมชาติ สารทาให้เกิดฟอง บิสมัทออกไซด์
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บทนา
รังสี แกมมาและรังสี เอ็กซ์เป็ นคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ มีพลังงานสู ง (นคร, 2555) ซึ่ งในปั จจุ บนั มีการนารังสี
แกมมาและรังสี เอ็กซ์ไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย ทั้งในด้านการเกษตร ด้านการวิจยั และด้านการแพทย์ เป็ นต้น แต่
ทั้งนี้ รังสี สามารถให้ก่อให้เกิดโทษกับผูไ้ ด้รับรังสี ในปริ มาณสู งได้เช่นกัน เนื่ องจากรังสี แกมมาและรังสี เอ็กซ์เป็ นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีพลังงานสู ง ทาให้สามารถทะลุทะลวงตัวกลางต่าง ๆ รวมถึงอวัยวะภายในของผูป้ ฏิบตั ิงานได้สูง ซึ่ ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการทางานต่าง ๆ ของร่ างกายได้ ดังนั้น ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับรังสี ผูป้ ฏิบตั ิงานและผู ้
ได้รับรังสี ต้องมี การป้ องกันรั งสี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดความเสี่ ยงในการได้รับรั งสี ให้น้อยลง โดยทัว่ ไปในงาน
ป้ องกันรังสี จะนิ ยมปฏิบตั ิตามหลักการ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ซึ่ งเป็ นหลักการในการควบคุม
การได้รับรังสี ในปริ มาณที่นอ้ ยที่สุด ซึ่งประกอบด้วย เวลา ระยะทาง และวัสดุกาบังรังสี กล่าวคือ การปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
รังสี หากใช้เวลากับต้นกาเนิ ดรังสี น้อยและผูป้ ฏิ บตั ิงานอยู่ห่างจากต้นกาเนิ ดรังสี มาก จะทาให้ปริ มาณการได้รับรังสี
ลดลง นอกจากนี้การใช้วสั ดุกาบังรังสี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้ปริ มาณรังสี ที่ได้รับน้อยลงเช่นกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบ
ทั้งสามของหลักการ ALARA ส่ งผลต่อผูป้ ฏิ บตั ิการได้รับรั งสี จากการใช้งานในปริ มาณที่ น้อยลง เป็ นการเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กบั เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในส่ วนของวัสดุกาบังรังสี น้ ัน เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่เป็ นการป้ องกันรังสี ใน
ลาดับสุดท้ายก่อนที่รังสี จะผ่านมายังตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยทัว่ ไป วัสดุตะกัว่ มีประสิ ทธิ ภาพในการกาบังรังสี แกมมาและ
รังสี เอ็กซ์ได้ดี เนื่ องจากเป็ นวัสดุที่มีเลขมวลอะตอมและความหนาแน่นสู ง (นวลฉวี, 2545) แต่แผ่นตะกัว่ เป็ นวัสดุที่มี
น้ าหนักที่มาก และอาจมีความเป็ นพิษสะสม ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อร่ างกาย เมื่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่ อง อาจส่ งผลทาให้เกิด
ความเมื่อยล้าในขณะใช้งาน และเป็ นอันตรายต่ออวัยวะในร่ างกายได้
จากงานวิจัยที่ ผ่า นมา ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาวัส ดุ ก าบังรั งสี ปลอดสารตะกั่ว โดยใช้ย างเอทธิ ลีน โพรพิ ลีน ไดอี น
(Ethylene-Propylene Diene Rubber, EPDM) ผสมร่ วมกับโลหะออกไซด์ชนิ ดต่าง ๆ เพื่อทาเป็ นวัสดุกาบังรังสี แทน
ตะกัว่ ได้แก่ เหล็ก (Iron, Fe), บิสมัท (Bismuth, Bi) และทังสเตน (Tungsten, W) พบว่าสารบิสมัทออกไซด์สามารถ
ป้ องกันรังสี ได้ดีที่สุด เนื่ องจากเป็ น Bi เป็ นธาตุที่มีเลขอะตอมและความหนาแน่นสู งใกล้เคียงกับตะกัว่ และสู งที่สุดใน
โลหะออกไซด์ที่ใช้ในงานวิจัย (Poltabtim et al., 2018) และ Gwaily (2002) ศึกษาผลของการกาบังรังสี ของแร่ ตะกัว่
(Galena) ในวัสดุเชิ งประกอบยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR)และยางสไตรี น -บิ วทาไดอีน (Styrene-butadiene
rubber, SBR) พบว่า การเติมสาร Galena ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การลดทอนเชิงเส้นของวัสดุ
เชิงประกอบยางเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เนื่ องจาก Galena เป็ นสารที่มีความหนาแน่นสู ง ส่ งผลทาให้สามารถกาบังรังสี
แกมมาได้ดีนอกจากนี้ Wimolmala (2009) ศึกษาสารทาให้เกิดฟอง 2 ชนิ ด คือ Oxybis (benzene sulfonyl) hydrazide,
OBSH และ Azodicarbonamide, ADC ปริ มาณ 0, 2, 4, 6, 8, 10 ส่ วนต่อยางร้อยส่ วน (Parts per hundred of rubber, phr)
ในวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางเอสบีอาร์ และสารเติมแต่ง คือ ผงเถ้าลอย ผงซิลิกา และผงเขม่าดา ที่ปริ มาณ 40
phr พบว่า เมื่อเติมสารที่ทาให้เกิดฟองในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ทาให้สมบัติเชิงกลของยางผสมลดลง และความหนาแน่ น
ของยางลดลงตามปริ มาณสารเนื่องจากทาให้เกิดฟองในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลทาให้น้ าหนักของวัสดุยางผสมลดลง
โดยในงานวิจยั นี้ คณะวิจยั ฯ มีความสนใจศึกษาและพัฒนาวัสดุกาบังรังสี รังสี เอ็กซ์และรังสี แกมมา จากวัสดุ
เชิงประกอบยางธรรมชาติ ที่เติมร่ วมกับสารบิสมัทออกไซด์และสารทาให้เกิดฟอง ที่มีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติกายภาพ
และสมบัติการป้ องกันรังสี โดยคาดหวังว่างานวิจยั นี้ สามารถพัฒนาวัสดุสาหรับผลิตภัณฑ์ชุดกาบังรังสี ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทางรังสี ที่มีความยืดหยุน่ ที่ดี สามารถโค้งงอตามรู ปร่ างของผูป้ ฏิบตั ิงานได้ดี และผลิตภัณฑ์มีน้ าหนักลดลง นอกจากนี้
การใช้สารบิสมัทออกไซด์เป็ นสารตัวเติมมีความเป็ นพิษต่อร่ างกายค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการใช้วสั ดุกาบังรังสี จาก
สารตะกัว่ โดยวัสดุที่พฒั นาขึ้น สามารถนาไปใช้งานเป็ นวัสดุกาบังรังสี ที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีการใช้รังสี เช่น
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ศูนย์วจิ ยั ด้านรังสี สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และโรงพยาบาล เป็ นตัน เป็ นการลดการนาเข้าวัสดุกาบังรังสี จากต่างประเทศ
ที่มีราคาค่อนข้างสูง และเป็ นการประยุกต์การใช้งานวิจยั ทางด้านวัสดุศาสตร์กบั งานทางด้านรังสี เพิม่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาชนิ ดและปริ มาณสารทาให้เกิดฟอง และสาร Bi2O3ในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีต่อสมบัติ
เชิงกล สมบัติทางกายภาพ และลักษณะสัณฐานวิทยา
2. เพื่อศึกษาผลของปริ มาณสารทาให้เกิดฟอง และสาร Bi2O3ในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ที่มีต่อสมบัติการ
ป้ องกันรังสี เอ็กซ์และรังสี แกมมา
วิธีการวิจยั
วัสดุและสารเคมี
นายางธรรมชาติ (เกรด STR 5L) ผสมร่ วมกับสารเติมแต่ง และสารเคมีต่าง ๆ ตามสูตรดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วัตถุดิบ สารเติมแต่งและสารเคมีของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
Ingredient
Content (phr*)
Natural rubber (STR 5L)
100 (Part)
ZnO
5.0
Stearic acid
3.0
Mercaptobenzothiazole; MBT
1.0
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylene diamine, 6PPD
1.0
Silica
40.0
Polyethylene glycol; PEG
2.0
Paraffinic oil
10.0
Sulphur
2.0
Bismuth oxide; Bi2O3
0, 100, 300, 500
Oxybis (benzene sulfonyl) hydrazide; OBSH and
Azodicarbonamide; ADC

0, 8, and 16

Functions
Main matrix
Activator
Activator
Accelerator
Anti-oxidant
Reinforcement
Activator
Processing aid
Crosslinker
X-ray & gamma
protective filler
Blowing agent

* phr: parts per hundred parts of rubber by weight

การเตรียมวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
การผสมวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ตามสู ตรในตารางที่ 1 ด้วยเครื่ องบดผสมสองลูกกลิ้ง (Two roll-mill)
(บริ ษทั Yong Fong Machinery จากัด, ประเทศไต้หวัน) ใช้เวลาในการผสมที่ 20 นาที ใช้เวลาขึ้นรู ปชิ้นงานยางจาก
เวลาวัลคาไนซ์ของยางคอมปาวด์ (Tc90) ด้วยเครื่ องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง (Oscillating Disk Rheometer; ODR)
(บริ ษทั Gotech Testing Machine จากัด, ประเทศไต้หวัน) ขึ้นรู ปวัสดุเชิงประกอบในเม่พิมพ์ ด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ปร้อน
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ระบบแรงดัน (Hot compression moulding) (บริ ษทั LAB TECH Engineering จากัด, ประเทศไทย) ที่อุณหภูมิ 165 องศา
เซลเซียส ความดัน 170 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
การทดสอบสมบัตเิ ชิงกล ความหนาแน่ น และโครงสร้ างสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
ทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ดังนี้ มอดุลสั แรงดึง (Tensile modulus) การต้านทาน
แรงดึง (Tensile strength) และการยืดตัวที่จุดขาด (Elongation at break) ตามมาตรฐาน ASTM D412-06 ด้วยเครื่ อง
universal testing machine จากบริ ษทั Shimadzu จากัด รุ่ น Autograph AG-I 5kN ประเทศญี่ปุ่น และส่ วนการทดสอบค่า
ความแข็ง (Hardness) ตามมาตรฐาน ASTM D2240-05 (Shore A) ด้วยเครื่ อง Hardness Tester รุ่ น GS-719G จากบริ ษทั
Teclock ประเทศญี่ ปุ่น ส่ วนการทดสอบความหนาแน่ นของวัสดุ เชิ งประกอบยางธรรมชาติ โดยการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D792-00 (2000) และตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ อง
กราด (Scanning electron microscope, SEM) (Nova Nano SEM 450, FEITM)
การศึกษาป้ องกันรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
การทดสอบการป้ องกันรังสี เอ็กซ์และรังสี แกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ โดยทดสอบการลดทอน
รังสี เอ็กซ์ ที่ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยเที ยบกับตะกั่วเกรดการค้า และการทดสอบการลดทอนรั งสี แกมมา ที่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่ งชาติ (สทน.) โดยใช้ตน้ กาเนิ ดรังสี แกมมาจาก โคบอลล์-60 (Co-60) การทดสอบการ
ลดทอนรังสี แกมมา โดยเตรี ยมชิ้นงานขนาด 15 เซนติเมตร x 15 เซนติเมตร ตรวจนับวัดรังสี แกมมาซ้ า 3 ครั้งต่อสูตร ใช้
ชิ้นงานในการทดสอบสูตรละ 2 ชิ้น และหาค่าเฉลี่ยการลดทอนรังสี แกมมา (Gamma transmission) อุปกรณ์การทดสอบ
การลดทอนรังสี แกมมา แสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการลดทอนรังสี แกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
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ผลการวิจยั
ตารางที่ 2 สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่ผสมบิสมัทออกไซด์ที่ปริ มาณ 0, 100, 300 และ 500 phr
และผสมสารทาให้เกิดฟองชนิด ADC และ OBSH ที่ปริ มาณ 0, 8 และ 16 phr

Composition

NR compound

NR composite
adding ADC 8 phr

NR composite
adding ADC 16 phr

NR composite
adding OBSH 8 phr

NR composite
adding OBSH 16 phr

Properties
Bi2O3
100% Modulus Tensile strength Elongation at break Hardness
content (phr)
(MPa)
(MPa)
(%)
(Shore A)
0
100
300
500
0
100
300
500
0
100
300
500
0
100
300
500
0
100
300
500

1.3 (± 0.1)
2.9 (± 0.1)
3.6 (± 0.2)
3.3 (± 0.2)
1.7 (± 0.0)
1.7 (± 0.0)
1.4 (± 0.0)
1.2 (± 0.1)
1.4 (± 0.1)
1.2 (± 0.1)
1.0 (± 0.1)
1.0 (± 0.1)
1.2 (± 0.1)
1.7 (± 0.0)
1.7 (± 0.2)
0.9 (± 0.1)
1.0 (± 0.1)
1.4 (± 0.0)
1.2 (± 0.1)
1.5 (± 0.1)

10.5 (± 1.2)
15.6 (± 0.9)
10.4 (± 1.1)
7.6 (± 0.8)
9.3 (± 0.4)
7.4 (± 0.5)
5.4 (± 0.5)
4.4 (± 0.2)
5.3 (± 0.6)
2.8 (± 0.4)
3.9 (± 0.4)
2.5 (± 0.2)
4.6 (± 0.3)
8.3 (± 1.1)
5.0 (± 0.6)
3.4 (± 0.3)
3.9 (± 0.3)
4.8 (± 0.7)
3.3 (± 0.2)
2.3 (± 0.3)

489 (± 19)
396 (± 14)
296 (± 30)
250 (± 17)
333 (± 9)
292 (± 10)
280 (± 12)
286 (± 11)
265 (± 8)
204 (± 16)
282 (± 10)
231 (± 8)
289 (± 12)
324 (± 21)
249 (± 16)
385 (± 28)
306 (± 14)
255 (± 16)
227 (± 10)
168 (± 11)

46 (± 1)
60 (± 1)
69 (± 1)
71 (± 1)
32 (± 1)
32 (± 2)
34 (± 2)
40 (± 3)
21 (± 3)
21 (± 2)
25 (± 1)
30 (± 2)
22 (± 1)
34 (± 1)
35 (± 1)
39 (± 2)
19 (± 2)
27 (± 2)
31 (± 3)
48 (± 3)

Blowing agent type: ADC: Azodicarbonamide, OBSH: Oxybis (benzene sulfonyl) hydrazide

สมบัตเิ ชิงกลและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
สมบัติเชิ งกลของวัสดุเชิ งประกอบยางธรรมชาติที่ผสมสารทาให้เกิ ดฟองและสารเติมแต่งบิ สมัทออกไซด์
ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า เมื่อเติมสารทาให้เกิ ดฟองชนิ ด ADC และ OBSH ในวัสดุเชิงประกอบยางในปริ มาณที่
เพิ่มขึ้ น (ปริ มาณ 8 และ 16 phr) ส่ งผลทาให้สมบัติเชิ งกลโดยรวมลดลง เมื่อเปรี ยบเที ยบกับวัสดุ เชิ งประกอบยาง
ธรรมชาติที่ไม่มีการเติมสารทาให้เกิดฟอง นอกจากนี้ พบว่า การเติมสารทาให้เกิดฟองชนิ ด ADC ส่ งผลทาให้สมบัติ
เชิงกลโดยรวมสูงกว่า วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองชนิ ด OBSH จากโครงสร้างสัณฐาน
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วิทยา ดังแสดงในรู ปที่ 2 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างยางวัสดุเชิงประกอบที่ไม่ผา่ นการเติมสารทาให้เกิดฟอง (รู ปที่
2 ก) โดยพบว่าเฟสของวัสดุเชิงประกอบยางมีความต่อเนื่ องและมีพ้ืนที่ ที่สามารถรับแรงได้มาก ส่ งผลทาให้มีสมบัติ
เชิงกลที่ดีกว่าวัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองทั้ง 2 ชนิ ด โดยวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีการเติม
สารทาให้เกิดฟองชนิด ADC (รู ปที่ 2 ข) มีลกั ษณะการเกิดฟองที่มีขนาดสม่าเสมอ และมีปริ มาณการเกิดฟองที่นอ้ ยกว่า
วัสดุเชิงประกอบที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองชนิด OBSH (รู ปที่ 2 ง) ซึ่งวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีการเติมสาร
ทาให้เกิ ดฟองทั้ง 2 ชนิ ด มีโครงสร้างแบบเซลล์ปิด (Close cell) ส่ งผลทาให้พ้ืนที่ ในการรับแรงของเนื้ อวัสดุ เชิ ง
ประกอบที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองชนิ ด ADC มากกว่า ดังนั้นสมบัติเชิงกลโดยรวมที่สูงกว่าวัสดุเชิงประกอบยางที่
เติมสารทาให้เกิดฟองชนิด OBSH
เมื่อเติมสารบิสมัทออกไซด์ ปริ มาณ 100 phr ในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่ไม่ได้เติมสารทาให้เกิดฟอง
หรื อเติมสารทาให้เกิดฟองทั้ง 2 ชนิด พบว่าค่าการต้านต่อแรงดึง (Tensile strength) สูงขึ้น เนื่องจากบิสมัทออกไซด์เป็ น
สารประเภทโลหะออกไซด์ ซึ่ งสามารถช่วยทาหน้าที่ในการกระตุน้ ปฏิกิริยา ทาให้ยางเกิดพันธะเชื่องขวาง(Cross-link
density) เพิ่มขึ้น ส่ งผลทาให้ยางมีความแข็งแรงสู งขึ้น ส่ วนวัสดุเชิ งประกอบยางธรรมชาติที่ไม่เติมสารตัวเติ ม ค่าการ
ต้านทานต่อแรงดึงมีค่าต่ากว่า อาจเนื่ องมาจากมีปริ มาณพันะเชื่อมขวางที่ต่า แต่เมื่อเติมสารบิสมัทออกไซด์ในปริ มาณ
เพิ่มขึ้นถึง 500 phr ในวัสดุเชิ งประกอบยางธรรมชาติที่ไม่เติมสารและเติมสารทาให้เกิดฟองทั้ง 2 ชนิ ด พบว่าสมบัติ
เชิ งกลโดยรวมของวัสดุเชิ งประกอบยางลดลงตามปริ มาณสารบิสมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากเหตุผลดังนี้ 1)
สารบิ สมัทออกไซด์ไม่สามารถเกิ ดอันตรกิ ริยากับเฟสของวัสดุ เชิ งประกอบยาง และ 2) มีการเติมสารตัวเติ มบิ สมัท
ออกไซด์ในปริ มาณที่ค่อนข้างมากจึงเกิดการเกาะกลุ่มกันเองของสารตัวเติม (Filler - filler interaction) (Poltabtim et al.,
2018) ทาให้ขดั ขวางความต่อเนื่องของเฟสยางที่ลดลง (รู ปที่ 2 ค และ 2 จ) ส่ วนกรณี ค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองทั้งชนิ ด ADC และ OBSH พบว่าวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติมีค่าความ
แข็งน้อยกว่าวัสดุเชิ งประกอบที่ ไม่เติมสารทาให้เกิ ดฟอง โดยที่ค่าความแข็งลดลงตามปริ มาณของสารทาให้เกิ ดฟอง
เนื่ องจากเนื้ อของวัสดุยางมีฟองอากาศในเนื้ อของวัสดุมากขึ้น จึ งส่ งผลทาให้พ้ืนที่ของเนื้ อยางในการรับแรงต้านต่อ
การกดลดลง และเมื่อเติมสารบิ สมัทออกไซด์ร่วมกับสารทาให้เกิ ดฟองในวัสดุเชิ งประกอบยางธรรมชาติ พบว่า ค่า
ความแข็งของวัสดุ เชิ งประกอบยางธรรมชาติ เพิ่มขึ้นตามปริ มาณสารบิ สมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากสารบิ สมัท
ออกไซด์ เป็ นวัสดุที่มีลกั ษณะแข็งแกร่ ง (Rigidity) จึงทาให้ค่าความแข็งที่ผิวของวัสดุเชิงประกอบโดยรวมเพิม่ ขึ้น
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50 μm

50 μm

50 μm

50 μm

50 μm

รู ปที่ 2 โครงสร้างสัณฐานวิทยาเทคนิค SEM ดังนี้ ก) วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ข) เติมสารทาให้เกิดฟอง ADC ที่
8 phr ค) เติมสารทาให้เกิดฟอง ADC ร่ วมกับ Bi2O3 ที่ 500 phr ง) เติมสารทาให้เกิดฟอง OBSH ที่ 8 phr และ
จ) เติมสารทาให้เกิดฟอง OBSH ร่ วมกับ Bi2O3 ที่ 500 phr
ความหนาแน่ นของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
เมื่ อ ตรวจสอบค่ า ความหนาแน่ น ของวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบยางธรรมชาติ ดัง แสดงในรู ป ที่ 3 พบว่า วัสดุ เ ชิ ง
ประกอบยางธรรมชาติที่ไม่เติมสารทาให้เกิดฟอง มีค่าความหนาแน่น (น้ าหนัก) ที่มากกว่าวัสดุเชิงประกอบยางที่เติม
สารทาให้เกิดฟองทั้ง 2 ชนิด ทั้งนี้ เนื่ องจากอากาศเข้าไปแทนที่เนื้ อวัสดุยาง ส่ งผลทาให้วสั ดุเชิงประกอบยางมีน้ าหนัก
ลดลงตามปริ มาณการเติมสารทาให้เกิดฟองที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีการเติมสารบิสมัทออกไซด์ร่วมกับสารทาให้เกิดฟองใน
วัสดุเชิงประกอบยาง พบว่า ค่าความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น (น้ าหนักมากขึ้น) ตามปริ มาณ
การเติมสารบิสมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าสารบิสมัทออกไซด์เป็ นสารที่มีค่าความหนาแน่น (9.8 g/cm3) ที่สูงกว่า
วัสดุยางธรรมชาติ (0.9 g/cm3) ส่ งผลทาให้ความหนาแน่นโดยรวมของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติมีค่าเพิ่มขึ้นตาม
การเติมสารบิสมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
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รู ปที่ 3 ค่าความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีการผสมสารบิสมัทออกไซด์ที่ปริ มาณ 0, 100, 300
และ 500 phr ที่เติมสารทาให้เกิดฟองชนิด ADC และ OBSH ที่ปริ มาณ 0, 8 และ 16 phr
สมบัตกิ ารป้ องกันรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์ ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
จากผลการทดสอบค่าอัตราส่ วนการทะลุผ่านของรังสี แกมมา (Gamma transmission) ค่าสัมประสิ ทธ์การ
ลดทอนรังสี แกมมาเชิ งเส้น (Linear attenuation coefficient, µ) และค่าความหนาที่ ทาให้ความเข้มของรังสี ลดลง
ครึ่ งหนึ่ ง (Half value layer) ของวัสดุเชิ งประกอบยางธรรมชาติ ดังแสดงในรู ปที่ 4 พบว่า เมื่อมีการเติมสารทาให้เกิ ด
ฟองในปริ มาณเพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้มีอตั ราส่ วนการทะลุผ่านของรังสี แกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น
เมื่ อ เที ย บกับ ยางธรรมชาติ ที่ ไ ม่ มี ก ารเติ ม สารท าให้ เ กิ ด ฟอง พบว่า ยางธรรมชาติ ที่ ไ ม่ เ ติ ม สารท าให้ เ กิ ด ฟองมี
ความสามารถในการลดทอนการทะลุผ่านรังสี ได้ดีกว่ายางที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟอง เนื่ องจากยางธรรมชาติที่มีการ
เติมสารทาให้เกิ ดฟอง ส่ งผลทาให้เนื้ อยางมีความเป็ นรู พรุ นมาก ความหนาแน่นน้อย ซึ่ งทาให้รังสี สามารถทะลุผ่าน
ชิ้นงานได้ง่าย แต่เมื่ อมี การเติ มสารบิ สมัทออกไซด์ ส่ งผลทาให้มีอตั ราส่ วนการทะลุผ่านของรังสี แกมมาลดลงตาม
ปริ มาณของสารบิสมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติที่ไม่เติมบิสมัทออกไซด์ พบว่า ยางธรรมชาติที่
ไม่เติมบิสมัทออกไซด์มีความสามารถในการยับยั้งการทะลุผ่านรังสี แกมมาได้ต่ากว่า เมื่อเทียบกับยางธรรมชาติที่มีการ
เติมสารบิสมัทออกไซด์ (รู ปที่ 4ก) ซึ่ งค่าอัตราส่ วนการทะลุผ่านของรังสี แกมมา เป็ นค่าแปรผกผันกับค่าสัมประสิ ทธิ์
การลดทอนรังสี แกมมาเชิ งเส้น ซึ่ งพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การลดทอนรังสี แกมมาเพิ่มขึ้นตามปริ มาณของสารบิ สมัท
ออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น (รู ปที่ 4ข) เนื่ องจากการเติมสารบิ สมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นส่ งผลทาให้รังสี แกมมาสามารถเกิดอันตร
กิริยา และเกิดการถ่ายโอนพลังงานให้กบั นิ วเคลียสของบิสมัทได้มากขึ้น ส่ งผลทาให้ความเข้มของรังสี แกมมาที่ ผ่าน
ชิ้นงาน มีค่าลดลง ทั้งนี้ ในส่ วนของค่าความหนาที่ ทาให้ความเข้มของรังสี ลดลงครึ่ งหนึ่ ง (รู ปที่ 4 ค) พบว่า เมื่อเติม
ปริ มาณสารทาให้เกิดฟองในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น ทาให้ตอ้ งใช้วสั ดุที่มีความหนาเพิ่มขึ้น จึงสามารถ
ลดทอนปริ มาณรั งสี ได้ครึ่ งหนึ่ ง แต่เมื่ อเติ มสารบิ สมัทออกไซด์ร่วมกับสารทาให้เกิ ดฟองในวัสดุ เชิ งประกอบยาง
ธรรมชาติเพิม่ ขึ้น พบว่าค่าความหนาที่ทาให้ความเข้มของรังสี ลดลงครึ่ งหนึ่งมีค่าลดลงตามปริ มาณสารบิสมัทออกไซด์
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากการที่ บิสมัทออกไซด์มีกลไกในการยับยั้งการทะลุผ่านของรังสี แกมมาได้ดี (Poltabtim et al.,
2018)
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ก)

ข)

ค)
รู ปที่ 4 ผลกาบังรังสี แกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมบิสมัทออกไซด์ที่เติมสารทาให้เกิดฟองชนิ ด ADC
และ OBSH โดยที่ ก) เปอร์เซ็นต์การทะลุผ่านวัสดุของรังสี แกมมา ข) การลดทอนรังสี แกมมาเชิงเส้น ค) ความ
หนาของวัสดุที่สามารถลดทอนปริ มาณรังสี 50 เปอร์เซ็นต์
ส่ วนผลการทดลองในตารางที่ 3 แสดงค่าการลดทอนรังสี เอ็กซ์ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีการเติม
สารทาให้เกิดฟองที่ปริ มาณ 8 phr ร่ วมกับสารบิสมัทออกไซด์ที่ปริ มาณ 0 และ 500 phr โดยที่ความหนา 3 มิลลิเมตร
พบว่า วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีการสารทาให้เกิดฟองทั้งสองชนิ ดที่ปริ มาณ 8 phr แต่ไม่มีการเติมสารบิสมัท
ออกไซด์ ส่งผลทาให้วสั ดุสามารถลดทอนปริ มาณรังสี ได้นอ้ ยที่สุด ซึ่งสามารถลดทอนปริ มาณรังสี เอ็กซ์ได้เทียบเท่ากับ
แผ่นตะกัว่ หนา 0.01 มม. เท่านั้น แต่เมื่อมี การเติมสารบิ สมัทออกไซด์ที่ปริ มาณ 500 phr ในวัสดุ เชิ งประกอบยาง
ธรรมชาติที่มีการเติมสารทาให้เกิ ดฟอง ชนิ ด ADC และ OBSH พบว่า วัสดุสามารถลดทอนปริ มาณรังสี เอ็กซ์ได้ถึง
73.48% และ 74.97% ซึ่งเทียบเท่ากับแผ่นตะกัว่ หนา 0.32 และ 0.34 มม. ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
การลดทอนรังสี เอ็กซ์ระหว่างสารทาให้เกิดฟองทั้ง 2 ชนิด พบว่ามีความสามารถในการลดทอนรังสี เอ็กซ์ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 การลดทอนรังสี เอ็กซ์ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ที่ความหนา 3 มม.
NR compound
Bi2O3 content
X-ray attenuation
Equivalent to standard Lead
(phr)
(%)
(mm)
0
4.08 (±2.0)
0.01
With ADC (8 phr)
500
73.48 (±2.0)
0.32
With OBSH (8 phr)

0
500

4.05 (±2.0)
74.97 (±2.0)

0.01
0.34

สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาการเติมสารทาให้เกิดฟองชนิ ด ADC และ OBSH และสารบิสมัทออกไซด์ในวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีการเติมสารทาให้เกิดฟองในปริ มาณที่ เพิ่มขึ้น ส่ งผลทาให้สมบัติเชิงกล
โดยรวมลดลงตามปริ มาณสารทาให้เกิดฟองที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าความหนาแน่น และความสามารถในการลดทอนรังสี ของ
วัสดุเชิงประกอบยางลดลง
2.เมื่อมีการเติมสารบิสมัทออกไซด์ปริ มาณเพิ่มขึ้นในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ส่ งผลทาให้สมบัติเชิงกล
โดยรวมของวัสดุลดลง และวัสดุเชิงประกอบยางมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามปริ มาณสารบิสมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น โดย
ที่วสั ดุเชิงประกอบยางสามารถลดทอนรังสี เพิ่มขึ้นตามปริ มาณสารบิสมัทออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
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